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WYTYCZNE UCZESTNICTWA ORAZ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN   

W CZASIE STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO  

WIRUSA COVID-19 PODCZAS OBOZU SPORTOWEGO  

w Jaroszowiec w dniach 04-09.01.2021r. 

 
 

1. Celem niniejszego regulaminu jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko 

zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na obozie sportowym w okresie epidemii COVID-19 

oraz minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałych wytycznych dla 

zawodników, ich rodziców/ prawnych opiekunów.   

2. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do zasad odbywania zajęć programowych zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach 

określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

3. Warunkiem uczestnictwa na obozie pływackim w Jaroszowcu jest złożenie wypełnionej karty 

kwalifikacyjnej dziecka (najpóźniej w dniu wyjazdu) oraz oświadczenia rodzica lub opiekuna 

prawnego o dobrym stanie zdrowia niepełnoletniego uczestnika. 

4. Jeżeli uczestnik wyjazdu choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy jej przebieg, 

rodzic/prawny opiekun , ma obowiązek poinformować o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w 

karcie kwalifikacyjnej dziecka.  

5. Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązuję się do zapewnienia indywidualnej osłony nosa i ust 

(maseczka, materiałowa chustka itp.) do użycia podczas obozu oraz niezwłocznego (do 12 godzin) 

odbioru dziecka lub wychowanka w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, itp.).  

6. Wszyscy uczestnicy wyjazdu zostaną zapoznani z regulaminem wyjazdu wraz z wszystkimi 

załącznikami na spotkaniu organizacyjnym podczas pierwszego bloku zajęć.  

7. Każdy uczestnik obozu będzie zobowiązany do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem 

oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji, który będzie dostępny u wychowawców 

wypoczynku. 

8. Ograniczamy odwiedziny dzieci przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków) do niezbędnego 

minimum. Jeśli zajdzie konieczność odwiedzin to należy stosować się do zasad reżimu sanitarnego: 

m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk. Ewentualna 

wizyta winna być uzgodniona wcześniej z kierownikiem obozu. 

9. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu na obóz. 

10. Zajęcia programowe na obozie będą prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi: otwartych obiektów sportowych, otwartej przestrzeni (parki, lasy, akweny wodne itp.), 

zamkniętych obiektów sportowych oraz regulaminami obowiązującymi w poszczególnych obiektach i 

budynkach. 

11. Kierownik obozu lub wychowawca w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu 

oraz skontaktuje się telefonicznie z rodzicami, lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i 

poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.  

 

 

 


